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Novas versões dos componentes móveis da A2iA apresentam cobertura global expandida,
captura automática de imagem e capacidades de extração aprimoradas
Os componentes móveis de reconhecimento da A2iA agora totalizam quase 20 países para reconhecimento de cheque
móvel e mais de 230 países para reconhecimento de identidades móvel
Nova York, Nova York e Paris, França, 2 de fevereiro de 2018 – A2iA (@A2iA), líder mundial no desenvolvimento de
softwares baseados na inteligência artificial e o aprendizado de máquina para captura de dados, processamento de
documentos e sistemas de pagamento mundialmente, tem anunciado hoje novas versões de seus componentes de software,
a2ia Mobility™ e a2ia mCapture™. a2ia Mobility V7.0, SDK configurável, tem capacidades de análise de imagens
diretamente no dispositivo e offline, a funcionalidade patenteada da A2iA para captura automática - Auto-Locate™, e a
extração de dados de documentos como cheques, documentos de identidade, prova de residência, recibos e faturas. a2ia
mCapture V2.0, também um SDK configurável, tem o Auto-Locate™, funcionalidade impulsada por uma transmissão de
vídeo para garantir uma experiencia de usuário simples e conversão de imagem.
Confiado pelas maiores instituições financeiras, corporações, organizações de serviços, varejistas e comerciantes
globalmente, a2ia Mobility é desenvolvido num laboratório de pesquisa para processar os documentos e workflows
específicos para cada uma das versões de país que suporta. Isso garante altos níveis de precisão e aumento do
processamento direto para os parceiros da A2iA. A nova versão de a2ia Mobility possui cobertura de versões de país
aprimoradas, adicionando suporte para cheques de Marrocos e Índia, títulos de poupança da Itália, novos itens em recibos
de compras e layouts atualizados de carteiras de motorista dos Estados Unidos.
“A captura e o reconhecimento móvel atravessam todos os setores e territórios, e são fundamentais para abordar estratégias
multicanal e de transformação digital, ” disse Wendi Klein, Chief Marketing Officer e Diretora de desenvolvimento de
mobilidade para A2iA. “Entender que cada mercado tem seus próprios requerimentos é chave. Trabalhando com a nossa
equipe de pesquisa e desenvolvimento, podemos garantir que nossos parceiros globais atinjam os requisitos específicos
para o território e mantenham-se um passo à frente com as novas e inovadoras funcionalidades. ”
a2ia Mobility e a2ia mCapture estão disponíveis para integração em aplicativos móveis com o objetivo de acelerar o
reconhecimento de identidades e apertura de contas, depósito de cheques móvel, pago de faturas e processamento de
recibos.
Sobre A2iA
A2iA, Inteligência Artificial e Análise de Imagens (www.a2ia.com), é uma empresa de software orientada pela ciência e
P&D, com profundas raízes na inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais. Com componentes intuitivos
e fáceis de utilizar, A2iA fornece soluções de: GED, ECM, BPM, BPO, truncagem eletrônica de cheques, e mobilidade. Os
plug-ins da A2iA possibilitam que as informações complexas de diversos tipos de documentos sejam incorporadas dentro
de um banco de dados, habilitando sua pesquisa com o mesmo nível de flexibilidade que se tem para dados impressos e
digitais. Para mais informação, visite www.a2ia.com ou ligue para +1 917-237-0390 dentro das Américas, ou +33 1 44 42
00 80 em EMEA, Índia ou Ásia.
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